
M MARÇO, ACOMPANHADOS 
POR ABILIO DINIZ, presi
dente do conselho de ad
ministração do Pão de Açú
car, os 11 principais execu

tivos da maior rede varejista do país 
deixaram a sede da companhia, em 
São Paulo, e embarcaram numa via
gem de quase 10 000 quilômetros em 
direção à pequena cidade de Boulder, 
aos pés das Montanhas Rochosas no 
estado americano do Colorado. Foi 
uma das poucas vezes desde a funda
ção da companhia, em 1948, que toda 
a sua diretoria se afastou de uma vez 
da operação diária — para uma viagem 
que vinha sendo planejada há mais de 
um ano. Durante dois dias, o grupo 
participou de um workshop com o 
americano J im Collins, o pensador 
mais incensado do mundo dos negó
cios da atualidade. Fanático por esca
ladas e ex-professor da Universidade 
Stanford, Collins se tornou o autor fa
vorito de Abilio Diniz desde a publi
cação de seu segundo e mais aclamado 
livro, Empresas Feitas para Vencer, 
lançado em 2001. O objetivo de Abilio 
com a excursão era mergulhar nas te
ses de Collins. Depois de dois dias iso-

lado em meio às montanhas, em jor
nadas que incluíram palestras e traba
lhos em grupo entre os executivos, o 
time voltou ao Brasil decidido a fazer 
alterações radicais. Essa experiência 
levou o Pão de Açúcar a trocar de po
sição quatro dos nove integrantes da 
diretoria executiva (veja quadro ao la
do). "Fomos a Boulder porque quería
mos ser como aquelas companhias do 
livro de Collins", diz Enéas Pestana, 
presidente do Pão de Açúcar. "Estáva
mos num ótimo momento, mas que
ríamos ser ainda melhores." 

A dança das cadeiras dos executivos 
do Pão de Açúcar partiu de uma reco
mendação de Collins: "Voltem para o 
Brasil e se certifiquem de que pelo 
menos 95% dos cargos-chave da em
presa tenham as pessoas certas". A 
reavaliação, que levou dois meses, re
sultou em trocas radicais. A carioca 

Claudia Elisa, por exemplo, que há 
dois anos ocupava a área de recursos 
humanos do grupo, assumiu a recém-
criada vice-presidência de estratégia 
de mercado. O vice-presidente de 
mercados regionais, Marcelo Lopes, 
tornou-se vice-presidente de logísti
ca. As mudanças representaram uma 
ruptura na tradição do Pão de Açúcar. 
"A companhia era famosa por seus 
silos. Uma pessoa começava e termi
nava a carreira na mesma área", diz 
Boris Leite, presidente da consultoria 
Axialent, contratada pelo Pão de Açú
car para auxiliar nas mudanças. 

Logo após a viagem, o ponto de par
tida foi simbolicamente "tirar" os dire
tores do cargo. Nesse momento, Pesta
na — com a ajuda das consultorias 
Human Side e Axialent — redefiniu os 
atributos de cada posição. Em seguida, 
os vice-presidentes foram avaliados 

Os planos de opções de ações, que 
pagam os benefícios após três anos, 
passaram a representar até 50% da 
remuneração variável dos executivos 
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